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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 Προς όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει στις επιχειρήσεις - 

μέλη του, ότι θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2017 (Κυριακή 

και Δευτέρα). 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 Προς όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

 Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει στις επιχειρήσεις - 

μέλη του, ότι τα νομικά πρόσωπα – μέλη του Επιμελητηρίου (εταιρείες προσωπικές, 

κεφαλαιουχικές, συνεταιρισμοί) και τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν σε άλλο 

Νομό ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καλούνται να υποβάλλουν στην εκλογική επιτροπή τις 

εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα 

το αργότερο μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13.30 μ.μ.. Η εξουσιοδότηση των 

εκπροσώπων γίνεται σε ειδικό έντυπο που έχει συντάξει η Εκλογική Επιτροπή και βρίσκεται 

αναρτημένο στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου.  



Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας εφόσον 

έχουν εγγραφεί στα μητρώα μέχρι και 9η Δεκεμβρίου 2016 και έχουν εκπληρώσει τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις ως εξής: 

1. Τα Νομικά πρόσωπα, εφόσον έχουν καταβάλει, το αργότερο μέχρι και 31 

Οκτωβρίου 2017, τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. (μέχρι και του έτους 2016), 

2. Τα Φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν καταβάλει, το αργότερο μέχρι και 31 

Οκτωβρίου 2017, τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο 

Επιμελητήριο (μέχρι και του έτους 2016). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 

και το τμήμα κατάταξή τους από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, τηλ. 2641074571 

και 2641074552. 

 

Διάταξη που προβλέπει την ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού) 

και τα νομικά πρόσωπα αυτών. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι βρίσκεται σε 

ισχύ διάταξη που προβλέπει την ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού) και 

τα νομικά πρόσωπα αυτών. Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οφειλές οι οποίες έχουν ήδη 

βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 30/09/2017.  

Η προθεσμία για την αίτηση του οφειλέτη είναι έως 30/11/2017 και υποβάλλεται στην 

αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού. 

Προβλέπεται ρύθμιση και καταβολή με απαλλαγή των οφειλών από προσαυξήσεις, τόκους 

και πρόστιμα ως εξής: 

         α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, απαλλαγή κατά 100% 

         β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή κατά 80% 

         γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή κατά 70% 

         δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή κατά 60% 

         ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή κατά 50% 

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, το λιγότερο 20 ευρώ, εκτός της τελευταίας που μπορεί 

να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή καταβάλλεται 

η πρώτη δόση εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης και οι 

επόμενες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς ιδιαίτερη 

ειδοποίηση του οφειλέτη. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την σχετική 

διάταξη του αρ.52 ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017), καθώς και στους οικείους Δήμους 

και νομικά πρόσωπα αυτών. 

 

 

Με θετικό πρόσημο και μεγάλες προσδοκίες ολοκληρώθηκαν  

οι συναντήσεις του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας με Διεθνείς Φορείς  

κατά τη διάρκεια διεργασιών και δράσεων ωρίμανσης προτάσεων και συνεργιών  

στα πλαίσια προγραμμάτων και έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας 

στα πλαίσια πρόσκλησης σε κοινές δράσεις προβολής της Πολιτιστικής Προσκυνηματικής 

Διαδρομής με τίτλο έργου «NikolaosRoute - La Via Nicolaiana® Ευρωπαϊκή διαδρομή Άγιος 

Νικόλαος των Μύρων», κατά τη διάρκεια του τριήμερου από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου 2017 

στην Περιφέρεια του Λάτσιο στην Ιταλία.  



Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός «NikolaosRoute - La Via Nicolaiana® Ευρωπαϊκή διαδρομή 

Άγιος Νικόλαος των Μύρων», μέρος του οποίου είναι και το Επιμελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας, διοργάνωσε Διεθνή δράση με τίτλο “From European Artists Grand Tour in 

Aniene Valley, To CoE Culture Routes Program” σε συνεργασία με την Περιφέρεια του 

Λάτσιο, τον φορέα “ComunitaMontana” που αποτελείται από 31 Δήμους του Λάτσιο, το 

Φόρουμ των Πόλεων της Αδριατικής και του Ιονίου, το Φόρουμ των Επιμελητηρίων της 

Αδριατικής και του Ιονίου, την Ιταλική Assonautica, το Δήμο του Μπάρι και του Βάστο, του 

Επιμελητηρίου της Αυλώνας καθώς και άλλων φορέων και οργανισμών. 

Ο Πρόεδρος και τα στελέχη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας παρουσίασαν στους 

παρευρισκόμενους Βίντεο από το πιλοτικό πρόγραμμα περιπατητικής τουριστικής 

διαδρομής, που έλαβε χώρα τον Ιούλιο στην Αιτωλοακαρνανία, λαμβάνοντας εξαιρετικά 

θετικά σχόλια.  

Κύριος στόχος της παρουσίασης ήταν :         

1. Hπροβολή του μοναδικού πολιτιστικού πλούτου των βυζαντινών σπηλαίων-

μοναστηριών της Αιτωλοακαρνανίας και η δημιουργία Διεθνώς Πιστοποιημένου 

τουριστικού προϊόντος. 

2. H ανάδειξη της μοναδικής περιβαλλοντολογικής, πολιτιστικής, ιστορικής, 

γαστρονομικής κληρονομιάς της περιοχής η οποία συνδέεται γεωγραφικά με τα 

βυζαντινά σπηλαία-μοναστήρια. 

3. H ανάδειξη των πλεονεκτημάτων ανάπτυξης συνδυαστικών πολλαπλών μοντέλων 

εναλλακτικού Τουρισμού όπως: Ιστιοπλοϊκού, Γαστρονομικού, Περιπατητικού, 

Ορειβατικού, Θρησκευτικού, Πολιτιστικού, Περιβαλλοντολογικού κ.λ.π.. 

4. H πιστοποίηση των δυνατοτήτων, των τουριστικών πρακτόρων, στελεχών και της 

άρτιας οργάνωσης και εκτέλεσης του project. 

5. H ανάδειξη των προϊόντων αριστείας του Αγροδιατροφικού τομέα. 

6. H έκφραση των πιο έντονων συναισθημάτων μέσω μιας πραγματικής αληθινής 

πολιτιστικής διαδρομής. 

Οι Εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έκλεισαν με την εκλογή του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου στην οποία επιβεβαιώθηκε η εμπιστοσύνη στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή με την επανεκλογή του ως Αντιπροέδρου του 

Φορέα για την επόμενη τριετία. 

Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, στο Ίδρυμα “Caboto της Gaeta” έλαβε χώρα και το δεύτερο 

σκέλος των συναντήσεων της αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας με τον 

Ευρωπαϊκό Όμιλο “Marco Polo System”. 

Στα πλαίσια προγραμματισμένης δράσης υπογραφής μνημονίου συνεργασίας και ένταξης 

της Ιταλικής Assonautica, του Διεθνούς Οργανισμού “Biennale Habitat” και του Φόρουμ των 

Επιμελητηρίων της Αδριατικής και του Ιονίου στο συνεργατικό σχήμα του έργου 

«Ευρωπαϊκός Δρόμος του Μεταξιού - Marco Polo / Western Silk Roads –

MarcoPoloSystem», το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε στη συνάντηση 

εργασίας προβολής του έργου που αποτελεί στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια και της δράσης 2018 Έτος Τουρισμού της ΕΕ-Κίνας 

(ECTY).  

Η ωρίμανση της συμμετοχής του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο εταιρικό σχήμα του 

στρατηγικού αυτού Αναπτυξιακού έργου «Ευρωπαϊκός Δρόμος του Μεταξιού - Marco 

Polo / Western Silk Roads» θεωρείται βέβαιη και οι προσδοκίες για τα αποτελέσματα και τις 

αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται για τον τόπο είναι μεγάλες.  

 

 

 

 

 

 



 

«Εξαιρετική παρουσία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

 και των επιχειρήσεων μελών του στην 82η ΔΕΘ» 

    

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

συνεχίζοντας τις στοχευμένες ενέργειες εξωστρέφειας, αναβάθμισης της ταυτότητας, της 

διεθνούς εικόνας των Αιτωλοακαρνανικών επιχειρήσεων και ανάδειξης των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων των  προϊόντων Αριστείας της Αιτωλοακαρνανίας, συμμετείχε στην 82η 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.  

Η ΔΕΘ,  με 82 χρόνια ιστορίας, αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα 

της οικονομικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Ελλάδας με διεθνή 

ακτινοβολία. Σε μια περίοδο στην οποία η χώρα μας αναζητά την έξοδο από την ύφεση, η 

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας και η ενδυνάμωση των αναπτυξιακών 

πρωτοβουλιών προς όφελος της Ελληνικής και Τοπικής Οικονομίας αποτελεί μονόδρομος 

και κυρίως στόχος κάθε αναπτυξιακού φορέα.  

Με έντονο επιχειρηματικό χαρακτήρα και σημαντικό το διεθνές στοιχείο, τιμώμενη χώρα 

την Κίνα, 1.500 εκθέτες έναντι 1.015 της περσινής διοργάνωσης και με δυναμική παρουσία 

50 Επιμελητήριων από όλη τη χώρα με 360 επιχειρήσεις, η φετινή διοργάνωση αναδεικνύεται 

ως η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας, με τα ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη να είναι 

σημαντικά βελτιωμένα. Με τις διεθνείς συμμετοχές να προέρχονται από 18 χώρες (Κίνα, 

Κύπρος, Σλοβακία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Νότια Αφρική, Αρμενία, Ινδονησία, ΠΓΔΜ, 

Βουλγαρία, Ινδία, Ουκρανία, Σερβία, Ρωσία, Τουρκία, Ιταλία, Αίγυπτος και Ιράν) και την 

εμπορική επισκεψιμότητα να αυξάνεται κατακόρυφα, ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες 

των επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργασιών στην εγχώρια αγορά αλλά κυρίως 

ανταποκρίνεται στην αυξανομένη ανάγκη για εξαγωγικό προσανατολισμό των ελληνικών 

επιχειρήσεων κάθε κλάδου. 

Κατά τη διάρκεια της 82ης ΔΕΘ, πλήθος ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών, εκπρόσωπων 

θεσμικών φορέων και επισκεπτών, τίμησαν με την παρουσία τους το άρτιο και καλαίσθητο 

περίπτερο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και των επιχειρήσεων του Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας. Μετά τα εγκαίνια της Έκθεσης και του περίπτερου της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής 

και ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Ράπτης υποδέχθηκαν στο περίπτερο του Νομού μας 

πλήθος επισήμων όπως, το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. 

Αντώνη  Παπαδεράκη, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών κ.Δημήτριο Μάρδα, 

αντιπροσωπεία Επιμελητηρίων με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, καθώς και εκπροσώπους της Κινέζικης, 

Πολωνικής και Ρωσικής αντιπροσωπείας που εντυπωσιάστηκαν από την ποικιλία και την 

ποιότητα των εκθεμάτων των επιχειρήσεων, την καινοτομία στη συσκευασία των προϊόντων 

και την μοναδικότητα των γεύσεων της πλούσιας γης και θάλασσας της Αιτωλοακαρνανίας. 

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης στελέχη του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας και των 

Αιτωλοακαρνανικών επιχειρήσεων συμμετείχαν στο πρόγραμμα b2b match making program 

που διοργάνωσε η Enterprise Greece Trade and Invest πραγματοποιώντας δεκάδες 

στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις, θέτοντας τις βάσειςνέων επιχειρηματικών 

συνεργασιών, μελλοντικών εξαγωγικών δραστηριοτήτων και νέων αναπτυξιακών δράσεων.  

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συνδιοργάνωσε παράλληλα δυο δράσεις 

επιχειρηματικής προβολής και προώθησης των Αιτωλοακαρνάνων επιχειρηματιών. Η πρώτη 

σε συνεργασία με το Τμήμα Προώθησης Εμπορίου και Επενδύσεων της Πολωνικής 

Πρεσβείας στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία αντιπροσωπεία Αιτωλοακαρνάνων 

επιχειρηματιών επισκέφτηκε το Πολωνικό Περίπτερο και συναντήθηκε με Πολωνικές 

εισαγωγικές επιχειρήσεις και η δεύτερη, στηρίζοντας τη δράση προβολής προϊόντων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο περίπτερο που ήταν αφιερωμένο στις παραδοσιακές 

γεύσεις Ελλάδας, συλλέγοντας προϊόντα από επιχειρηματίες του Νομού καθώς και 

οργανώνοντας με  αντιπροσωπεία επιχειρηματιών του Επιμελητηρίου μας γαστρονομική 

παρουσίαση. 



Στην εν λόγω πολύ σημαντική έκθεση, συμμετείχαν από την Αιτωλοακαρνανία οι παρακάτω 

επιχειρήσεις: 

 Πασιόπουλος ΑΕΒΕ – ΟΥΖΟ ΠΕΛΑΔΑ 

 Παρασκευή και πώληση οινοπνευματωδών ποτών. 

 Αφοί Στέφου & ΣΙΑ Ε.Ε.  

 Παραδοσιακό αυγοτάραχο & καπνιστό χταπόδι. 

 Στεργιάννη Δήμητρα – Τζίφρης Γαλακτοκομικά 

 Γαλακτοκομικά Προϊόντα. 

 Κτήμα Κάκκαβος ΙΚΕ  

 Ελαιοκομικά προϊόντα & Φυσικό Ανεπεξέργαστο Αλάτι Μεσολογγίου 

 XIROS ΑΛΑΤΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΚΕ 

 Φυσικό Ανεπεξέργαστο Αλάτι Μεσολογγίου 

 Νταουντάκης Στυλιανός του Ελευθερίου - Λευκός Σ.Ν. 

 Ελαιοκομικά προϊόντα. 

 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στην  

«2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου». 

 Παρόν σε μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία για την επιχειρηματικότητα του Νομού και την 

εξωστρέφεια των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής ήταν το Επιμελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας συμμετέχοντας στην «2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & 

Προϊόντων Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου» που έλαβε χώρα στο λιμάνι της Ιεράς 

Πόλεως Μεσολογγίου κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 25 Σεπτεμβρίου 2017. 

Το Επιμελητήριό μας παρουσίασε, κατά γενική ομολογία, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 

περίπτερα, ενώ προσέτρεξε και σε βοήθεια της όλης διοργάνωσης καθώς ήταν από τους 

συνδιοργανωτές της έκθεσης και εκ των φορέων που είχαν την ευθύνη για την όσο το 

δυνατόν αρτιότερη διεξαγωγή της. 

Τα στελέχη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια της έκθεσης, ενημέρωναν 

τους επιχειρηματίες και τους ενδιαφερόμενους για τα νέα επενδυτικά προγράμματα του 

ΕΣΠΑ και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, για τις 

CloudΥπηρεσίες που παρέχονται και τη δυνατότητα δημιουργίας βιτρίνας των προϊόντων της 

κάθε επιχείρησης καθώς και προβολής των τουριστικών επιχειρήσεων του νομού σε 9 

γλώσσες, στην Ηλεκτρονική Αγορά του Επιμελητηρίου αλλά ταυτόχρονα και στις 

Πανελλαδικές διαδικτυακές πύλες: www.directmarket.gr και www.filoxeno.com, καθώς 

και για τη δυνατότητα Απόκτησης Ψηφιακής Υπογραφής νέας γενιάς και τα 

πλεονεκτήματα της. 

 Επίσης, στα πλαίσια της έκθεσης, το Επιμελητήριό μας συνέχισε τις επαφές για την 

προβολή των προϊόντων του Αγροδιατροφικού τομέα και του τουρισμού της περιοχής μας με 

θεσμούς όπως τα διμερή Επιμελητήρια: Ελληνοκινεζικό, Ελληνοτουρκικό και 

Ελληνοβουλγαρικό, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Εργαλείου Ανάπτυξης «Ο 

δρόμος του Μεταξιού – ThesilkRoad» και του έργου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

«NikolaosRoute-La Via Nicolaiana®, ο δρόμος του Αγίου Νικολάου». 

Κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων κατά την πρώτη ημέρα της Έκθεσης, παρουσία 

πολλών εκπροσώπων του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου μας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, εκφράζοντας τη 

χαρά του που μια επιτυχημένη εκδήλωση γίνεται θεσμός πλέον και που όλοι οι παραγωγικοί 

φορείς έχουν κατανοήσει την ανάγκη να ακολουθήσουμε το δρόμο της εξωστρέφειας και 

αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις σημαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές της ευρύτερης περιοχής 

της Ι.Π. Μεσολογγίου με την ίδρυση επιχειρήσεων που ξεκίνησαν να τις εκμεταλλεύονται και 

να τις προβάλλουν.  

 

http://www.directmarket.gr/
http://www.filoxeno.com/


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη 

δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B' 

Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 

ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000€ έως 25.000€. Το ποσοστό Δημόσιας 

Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Η 

διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά 

μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. Στο 

πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται πολύ μικρές επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους 

ή μισθωτούς (κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) για την έναρξη της άσκησης 

επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), καθώς 

και υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με 

την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και 

συνεργασίες μεταξύ αυτών. Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της 

δραστηριότητας τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους. 

 

Για τη δεύτερη περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 06/09/2017 με καταληκτική 

ημερομηνία στις 11/10/2017. 

Για τη τρίτη περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 08/11/2017 με καταληκτική ημερομηνία 

στις 13/12/2017. 

Για να υπαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει αποκτήσει το πρώτο του πτυχίο 

μετά την 1/1/1995.  Στο πρόγραμμα, μπορούν να συμμετάσχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων: 

1) Στην πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνονται άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων 

του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι 

επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς.(2) Στη δεύτερη 

κατηγορία (Β) περιλαμβάνονται υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) 

που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική 

δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών. Για να υπαχθεί κάποιος στο 

πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί και τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται. Για τους 

ενδιαφερόμενους που θα υποβάλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού 

ισχύουν τα εξής: (1) Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς 

για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 2013 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή 

τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015, τις 22.000 ευρώ για ατομικό εισόδημα ή τις 

35.000 ευρώ για οικογενειακό εισόδημα. (2) Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται 

παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων 

εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 και 2013 να μην 

υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis .  

Nέος κύκλος προγράμματος αμειβόμενης απασχόλησης ReGeneration 

 

Το ReGeneration, το πρωτοποριακό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης και 

προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ανοίγει ξανά τις «πόρτες» του και αγκαλιάζει 

http://www.naftemporiki.gr/k/oaed-%CE%BF%CE%B1%CE%B5%CE%B4
http://www.ependyseis.gr/mis


ταλαντούχους πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να κάνουν τα πρώτα 

τους επαγγελματικά βήματα στην Ελλάδα. Ο 5ος κύκλος ReGeneration ξεκινά στις 15 

Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 6 Οκτωβρίου, προσκαλώντας όλους τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος. 

Στο νέο αυτό κύκλο, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν, χρειάζεται να πληρούν 

όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Νέοι: Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο 

ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους. 

 Πτυχιούχοι: Απόφοιτοι ελληνικών και ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολλέγιο), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο. 

 Μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία: Εργασιακή εμπειρία έως και 3 χρόνων 

πλήρους απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. 

 Εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες: Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές 

δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και 

οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα). 

Μέχρι σήμερα, μέσω του προγράμματος έχουν απασχοληθεί περισσότεροι από  320 

πτυχιούχοι σε  100 συμμετέχουσες εταιρείες, οι οποίες δείχνουν έμπρακτα ότι στηρίζουν την 

επόμενη γενιά αλλά και ότι συνεχίζουν να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, αφού το 

ποσοστό των συνεργασιών που ανανεώνονται ανέρχεται στο 82>#/b###. 

Κάνε την αιτηση σου εδώ 

  

Η Ελλάδα για 3η συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της Ευρώπης στην απορρόφηση 

των Ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

 

Η Ελλάδα βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της Ευρώπης στην 

απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, επισημαίνει το υπουργείο Οικονομίας σε 

ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παραθέτει το 

υπουργείο Οικονομίας, η Ελλάδα ήρθε πρώτη σε όλη την Ευρώπη, απορροφώντας πλήρως 

τους πόρους του προηγούμενου ΕΣΠΑ (2007-2013), ενώ κατέγραψε και νέα πρωτιά στην 

απορρόφηση (11,4%) των πόρων του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) για το 2016. 

 

 

Σε Ελληνικές επιχειρήσεις 1 Δις Ευρώ του Πακέτου Γιούνκερ. 

Χρηματοδοτήσεις ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κατ΄εντολήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν δοθεί σε 

ελληνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του λεγόμενου «πακέτου Γιούνκερ», τονίζουν στο 

Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές της ΕΤΕπ. Όπως σημειώνουν μάλιστα 

οι ίδιες πηγές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, από την εφαρμογή του σχεδίου 

Γιούνκερ, η Ελλάδα είναι η κορυφαία χώρα μέσου μεγέθους της ΕΕ ως προς την 

απορροφητικότητα χρηματοδοτήσεων από την ΕΤΕπ. 

 

 

«Επιχειρούμε Έξω» με το νέο πρόγραμμα για την εξωστρέφεια των ΜμΕ. 

Νέο ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προώθηση της 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων προωθεί άμεσα το υπουργείο 

Οικονομίας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, το 

πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω», που αναμένεται να ανακοινωθεί το αμέσως προσεχώς 

διάστημα, θα χρηματοδοτεί τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις 

http://regeneration.gr/what-is-regeneration-2/


καθώς και άλλους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές με τον 

διαθέσιμο προϋπολογισμό να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 30.000.000 ευρώ (δημόσια 

δαπάνη). 

 

Εισαγόμενα τρία στα τέσσερα προϊόντα που καταναλώνουμε 

Ξένες στην ίδια τους τη χώρα είναι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, αφού μόλις το 26% των 

προϊόντων που παράγουν καταναλώνεται εντός των ελληνικών τειχών. 

Το υπόλοιπο 74% καλύπτεται από φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα, όταν το 2008 οι 

εισαγωγές αντιστοιχούσαν  μόλις” στο 70% ή και λιγότερο της εγχώριας κατανάλωσης. Γιατί; 

Γιατί η ελληνική μεταποίηση περιόρισε την παρουσία της στην εγχώρια αγορά, εξαιτίας των 

χαμηλών τιμών που επικράτησαν λόγω της κρίσης και της μειωμένης ζήτησης, και 

στράφηκαν στις ξένες αγορές στις οποίες προσέφεραν τα προϊόντα τους σε καλύτερες τιμές 

και με καλύτερους όρους πληρωμής. 

Αυτό αναφέρει έρευνα που διεξήγαγαν από κοινού το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και 

Μελετών του Πανελληνίου Συνδέσμου και το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 

Σύμφωνα με την έρευνα, κατά τα χρόνια της κρίσης, που ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 

συνεχώς μειώνεται, οι εξαγωγές αυξάνονται και ο δείκτης εξωστρέφειας (εξαγωγές / 

παραγωγή) αυξήθηκε από 43,6% το 2007 σε 62,6% το 2013. Επίσης οι όροι εμπορίου 

βελτιώθηκαν κατά την περίοδο 2009 - 2015 κατά +28,2%, που σημαίνει ότι κατά την περίοδο 

αυτή οι εξαγωγικές επιχειρήσεις πέτυχαν στο εξωτερικό υψηλότερες τιμές κατά 28,2% σε 

σχέση με τις τιμές που θα εισέπρατταν στο εσωτερικό. Δηλαδή  η επιβίωση του 

μεταποιητικού τομέα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις εξαγωγές , υποστηρίζει η 

έρευνα. 

Η ουσία πάντως είναι πως οι μεταποιητικές επιχειρήσεις από 4.098 που ήταν το 2009 

περιορίστηκαν σε 2.845 το 2013 ενώ χάθηκαν και 46.000 θέσεις εργασίας. Την ίδια στιγμή η 

βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά -30,3% την περίοδο 2008 – 2013 όταν το ΑΕΠ 

μειώθηκε 26,4%. 

Κύρια αιτία της συρρίκνωσης του μεταποιητικού τομέα είναι, όπως σημειώνεται στην έρευνα, 

η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας με βάση τον δείκτη του μοναδιαίου κόστους εργασίας 

(ΜΚΕ) που αυξήθηκε σωρευτικά, την περίοδο 1995 - 2011, κατά 86% σημειώνοντας μέσο 

ετήσιο ρυθμό αύξησης +3,9%, όταν ο αντίστοιχος δείκτης ΜΚΕ στις χώρες της ΕΕ αυξανόταν 

με μέσο ετήσιο ρυθμό +1,9%. 

Αποτέλεσμα ήταν τα ελληνικά προϊόντα να γίνουν σωρευτικά, σε σχετικούς όρους, κατά 43% 

πιο ακριβά από τα προϊόντα των ανταγωνιστών μας. 

Η μείωση των μισθών και ημερομισθίων που επιβλήθηκε από τους πιστωτές με τα 

προγράμματα προσαρμογής οδήγησε, όπως αναφέρεται στην έρευνα, σε μείωση του ΜΚΕ 

και βελτίωση του σχετικού ΜΚΕ κατά τα έτη 2011 - 2013, με αποτέλεσμα να αντισταθμίσει 

περίπου το 50% της απώλειας της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων. 

Σημειώνεται πως κατά την περίοδο 1995 - 2010 το μέσο ετήσιο κόστος εργασίας αυξήθηκε 

+117% και η παραγωγικότητα μόλις κατά +9%. Σύγκλιση μεταξύ των δυο δεικτών 

παρατηρείται κατά την περίοδο 2010 - 2013, όπου το μέσο ετήσιο κόστος εργασίας μειώθηκε 

κατά -10% και η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά +6%. 



Μια ακόμη βράβευση αριστείας για την επιχείρηση «Stιliaras Honey» 

 

Για τέταρτη συνεχόμενη φορά βραβεύτηκε η επιχείρηση του Αιτωλοακαρνάνα 

επιχειρηματία μελισσοκόμου Γιάννη Στυλιαρά σε διεθνή διαγωνισμό. Η βράβευση έγινε για το 

προϊόν ‘‘Θυμαρίσιο ελληνικό μέλι’’. Πρόκειται για το “melenia by StiliarasHoney-Greek thyme 

honey” το οποίο βραβεύτηκε με δυο χρυσά αστερία στο «Great Taste Αwards 2017», 

στον πλέον αναγνωρισμένο διαγωνισμό στο χώρο τον τροφίμων και ποτών Διεθνώς. 

Η διάκριση αυτή ήρθε να προστεθεί στα τρία ακόμη βραβεία που κατέχει η εταιρεία για 

το βιολογικό μέλι ελάτου: δύο χρυσά μετάλλια στους παγκόσμιους διαγωνισμούς στην Ιταλία 

(BIOLMIEL 2014, BIOLMIEL 2015) και δύο χρυσά αστέρια στο διεθνή διαγωνισμό Great 

Taste Award 2016 στην Αγγλία.  

Το προϊόντα που φέρουν το διακριτικό σήμα του «Great Taste Awards»  

αναγνωρίζονται μεταξύ των καταναλωτών και των εμπόρων τροφίμων ως άριστης ποιότητας 

και προσδίδουν κύρος στο προϊόν ως ‘‘Όσκαρ της γεύσης’’ και λόγο υπερηφάνειας για την 

ποιότητα της Αιτωλοακαρνανικής γης, της μελισσοκομικής παραγωγής και της 

επιχειρηματικότητάς της. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει την μεγάλη ικανοποίησή του για την 

τιμητική αυτή διάκριση που ενισχύει την εικόνα των εκλεκτών Μελισσοκομικών Προϊόντων 

που παράγονται στο Νομό μας και αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής 

αριστείας . 

Η ορθότητα της στρατηγικής μας επιλογής ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Επώνυμου 

Τυποποιημένου Προϊόντος με στόχο τη Δημιουργία υγιών μοντέλων Ανάπτυξης της Τοπικής 

Οικονομίας,  επιβεβαιώνεται μέσα από τις συνεχόμενες επιτυχίες και βραβεύσεις και μέσα 

από την αυξανόμενη δυναμική των εξαγωγών των Αιτωλοακαρνανικών προϊόντων και μας 

γεμίζει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή πορεία του 

Νομού. 

 

 

Διάκριση και Βράβευση στο Διεθνή Διαγωνισμό 

«Great Taste Αwards» 

για τρία είδη μελιού «ΤheHoneyHive» 

της οικογενειακής επιχείρησης Τσιακανίκα-Χαλιμούρδα  

 Σ΄ έναν από τους σπουδαιότερους και πιο έγκυρους διαγωνισμούς Τροφίμων και Ποτών 

παγκοσμίως, τα «Great Taste Awards», που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο Λονδίνο, 

βραβεύτηκαν τα μελισσοκομικά προϊόντα της οικογένειας Τσιακανίκα-Χαλιμούρδα. 

Η διοργάνωση Great Taste Awards, είναι από τις πιο σημαντικές του κόσμου και βραβεύουν 

εξαιρετικά προϊόντα γαστρονομίας διεθνώς. 

Τα βραβεία «Great Taste Awards» είναι διεθνώς αναγνωρισμένα για την αντικειμενικότητα 

και την εγκυρότητά τους καθώς τα προϊόντα δοκιμάζονται και κρίνονται ύστερα από 

αμέτρητες ώρες τυφλών δοκιμών, από περισσότερους των 500 κριτές, μεταξύ των οποίων 

βρίσκονται κριτικοί τροφίμων, διακεκριμένοι σεφ, μάγειρες, ιδιοκτήτες εστιατορίων, 

παραγωγοί, συγγραφείς βιβλίων μαγειρικής και πλήθος δημοσιογράφων γαστρονομίας.  



Η Σύγχρονη Μονάδα Παραγωγής και Συσκευασίας Μελισσοκομικών Προϊόντων της 

οικογένειας Τσιακανίκα-Χαλιμούρδα, που εδρεύει στην Σπολάϊτα Αιτωλοακαρνανίας, 

βραβεύτηκε με τρία αστέρια για τρία είδη μελιού, μεταξύ 12.366 υποψηφιοτήτων. 

Τα  βιολογικά προϊόντα της εταιρείας που διακρίθηκαν είναι το μέλι Ελάτης (Fir Honey), το 

μέλι άγριας Βελανιδιάς (Wild Oak Honey) και το μέλι Ερείκης & Κουμαριάς (Heather & 

Arbutus Honey). 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει την μεγάλη ικανοποίησή του για την τιμητική 

αυτή διάκριση που ενισχύει την εικόνα των εκλεκτών Μελισσοκομικών Προϊόντων που 

παράγονται στο Νομό μας και αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής αριστείας . 

Ισχυρή ανάκαμψη σε όλα τα μεγέθη της Οικονομίας το Α΄ Εξάμηνο 2017 

Ισχυρή ανάκαμψη σε όλα τα μεγέθη της οικονομίας, σημειώθηκε το α' εξάμηνο 2017 με τον 

ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο 0,6% και να εμφανίζει, αθροιστικά, την 

υψηλότερη επίδοση των τελευταίων ετών. Αυτό σημειώνεται σε ενημερωτικό δελτίο του 

υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και υπογραμμίζεται ότι η πορεία ανάκαμψης της 

οικονομίας το α' εξάμηνο υποδηλώνει μία ποιοτική διαφορά ως προς το παρελθόν, αλλά και 

ότι αυτός ο επιταχυνόμενος ρυθμός ανάκαμψης πρέπει να συνεχιστεί και στο υπόλοιπο του 

έτους, καθώς είναι προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο στόχος ανάπτυξης του 1,8% εφέτος. 

 

Θετικό το ισοζύγιο συστάσεων – Διαγραφών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.Μ.Η. 

Θετικό πρόσημο, και οδεύει προς την εξισορρόπηση, έχει αποκτήσει τo ισοζύγιο συστάσεων 

- διαγραφών επιχειρήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώο. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή,  για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2011 έως τον Αύγουστο του 2017, 

από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο διαγράφηκαν 299.842 επιχειρήσεις, ενώ την ίδια ώρα 

συστάθηκαν 236.265 επιχειρήσεις με το ισοζύγιο να είναι αρνητικό κατά 63.477 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2015 έως τον Αύγουστο του 

2017 συστάθηκαν 80.745 επιχειρήσεις ενώ διαγράφηκαν 79.596, δημιουργώντας ένα θετικό 

ισοζύγιο 1.149 νέων επιχειρήσεων ήδη με την ολοκλήρωση του οκταμήνου του 2017.  

 

 

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις 

επιχειρήσεως. 

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Δ/νσης Ενεργειακών 

Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας 

(ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 179804/03.08.2017), 

1. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης για ενεργειακό έλεγχο στις επιχειρήσεις που δεν ΜΜΕ, 

βάσει του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση (ΦΕΚ Α 143), 

δημοσιεύτηκε η οικ. 178679/04.07.2017 Υπουργική Απόφαση «Συστήματα αναγνώρισης 

προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και 

Αρχείο Ενεργειακών ελέγχων» (ΦΕΚ Β΄2337), η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον 

καθορισμό των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου, το περιεχόμενο των εκθέσεων των 

αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελεγκτών, το περιεχόμενο του Αρχείου Ενεργειακών 

Ελέγχων, τη διαδικασία υποβολής των εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου καθώς και θέματα 

σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων. 

Επίσης, καθορίζονται τα επαγγελματικά προσόντα των Ενεργειακών Ελεγκτών, το 

περιεχόμενο του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και η διαδικασία εγγραφής σε αυτό.  

2.Οι υπόχρεες επιχειρήσεις για την διενέργεια ενεργειακού ελέγχου είναι οι επιχειρήσεις 

που :  

α) Απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους, ή  



β) Απασχολούν λιγότερους από 205 εργαζομένους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει 

τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων , ο κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός 

λαμβάνονται από τις τελευταίες  διαθέσιμες/δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

του τελευταίου ετήσιου οικονομικού έτους, και για τον αριθμό των εργαζομένων ισχύουν οι 

διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του τίτλου 1 του Παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ 

(ΕΕ L 124 της 20.05.2003) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6ης Μαΐου 2003), 

για το ίδιο οικονομικό έτος. 

3.Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ανωτέρω απόφασης, οι υπόχρεες επιχειρήσεις 

καταχωρίζουν , εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή έως 

τις 10.07.2018 στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, Δήλωση Αναγγελίας 

του πρώτου Ενεργειακού Ελέγχου ή εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος καταχωρίζεται η 

σχετική έκθεση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 της απόφασης. 

4. ΟΙ επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβληθούν σε Ενεργειακό Έλεγχο, επιλέγουν τον 

Ενεργειακό Ελεγκτή από το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών. 

5.Όπως προβλέπει το άρθρο 10 της υπόψη απόφασης, στην ιστοσελίδα του υπουργείου 

(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=281&language=el-GR), έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο με 

κατευθυντήριες οδηγίες διενέργειας ενεργειακού ελέγχου και σύνταξης της σχετικής έκθεσης 

(«Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων»), υπόδειγμα έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού 

ελέγχου, καθώς και ενδεικτικά υπολογιστικά εργαλεία για την διενέργεια των υπολογισμών. 

6. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα υπάρχει και σύνδεσμος που οδηγεί στη Διαδικτυακή Πύλη για 

ενεργειακούς ελέγχους (https://www.buildingcert.gr/enaudits/)  στην οποία , μεταξύ άλλων , 

οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση λήψης κωδικών πρόσβασης 

(https://www.buildingcert.gr/enaudits/faces/index.xhtml)  και στη συνέχεια να καταχωρίσουν 

Δήλωση Διενέργειας Ενεργειακού Ελέγχου. 

7. Επισημαίνεται ότι, στις υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις 

ανωτέρω υποχρεώσεις τους επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 

2 του άρθρου 13 της ανωτέρω απόφασης. 

Περισσότερες πληροφορίες κος Κίμων Υφαντίδης, τηλ 213-1513442 , fax 213-1513563, e 

mail : depea@prv.ypeka.gr , Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92 Αθήνα. 

 

ΠΣΕ: Οι Ελληνικές εξαγωγές κερδίζουν έδαφος στις μεγάλες αγορές. 

Με θετικό πρόσημο κατάφεραν να ολοκληρώσουν το πρώτο εξάμηνο οι Έλληνες εξαγωγείς, 

αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης και προοπτικής για 

την χώρα. Κατάφεραν να ενισχύσουν σημαντικά τη θέση τους στις μεγάλες αγορές της 

Ευρώπης (+8,5% προς την Ε.Ε.), ενώ αξιοσημείωτες επιδόσεις σημείωσαν σε περιοχές 

εκτός ΕΕ, όπως η Β. Αμερική και η Μέση Ανατολή (π.χ. +14,3% προς τις χώρες του ΟΟΣΑ). 

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου 

Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) στα προσωρινά 

στοιχεία της ΕΛ-ΣΤΑΤ για τις εξαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017. Η Ιταλία 

εξακολουθεί και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 να αποτελεί τον σημαντικότερο προορισμό 

των ελληνικών εξαγωγών ενώ στις επόμενες θέσεις ακολουθούν (όπως και στο αντίστοιχο 

περσινό εξάμηνο) η Γερμανία, η Κύπρος, η Τουρκία και η Βουλγαρία. 

 

 

Eπιστροφές φόρων ύψους 1,6 δισ. ευρώ σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις τον 

Σεπτέμβριο. 

Σε επιστροφές φόρων ύψους 1,6 δισ. ευρώ σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις 

προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τον Σεπτέμβριο, επιταχύνοντας τις 

διαδικασίες για την διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών. 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=281&language=el-GR
https://www.buildingcert.gr/enaudits/
https://www.buildingcert.gr/enaudits/faces/index.xhtml
mailto:depea@prv.ypeka.gr


Μάλιστα, για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές τις οποίες επικαλείται το 

Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργος 

Πιτσιλής έχει ήδη ζητήσει από όλες τις εφορίες της χώρας να ενημερώσουν αναλυτικά και 

ανά ΑΦΜ την ΑΑΔΕ σχετικά με το ύψος των επιστροφών φόρων που δεν έχουν 

διεκπεραιωθεί, τον χρόνο που εκκρεμεί η κάθε υπόθεση αλλά και τον λόγο που παραμένει 

ακόμη ανοικτή. 

Ειδικότερα, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από επιστροφές φόρων 

- δηλαδή όσες υπερβαίνουν το διάστημα των 90 ημερών - ανέρχονταν σε 2,5 δισ. ευρώ, στις 

29 Σεπτεμβρίου μειώθηκαν σημαντικά στο ποσό των 1,25 δισ. ευρώ. Πρόκειται για 

επιστροφές φόρων που προσεγγίζουν το 1,3 δισ. ευρώ στις οποίες θα πρέπει να 

προστεθούν και άλλα 300 εκατ. ευρώ φόρων που επέστρεψε η ΑΑΔΕ από νέες υποχρεώσεις 

που δημιουργήθηκαν στο διάστημα αυτό. 

Η ΑΑΔΕ με το πρόγραμμα επιστροφών συμβάλει σημαντικά στην αποπληρωμή των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου οι οποίες σχετίζονται με την αποδέσμευση της 

υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ που προβλέπει η συμφωνία με τους δανειστές. Η υποδόση 

πρόκειται να διοχετευθεί επίσης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

δημοσίου προς τους ιδιώτες. 

Η συμφωνία με τους δανειστές της 30-4-2017 προβλέπει την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων 

οφειλών του κράτους ύψους 1,2 δισ. ευρώ προκειμένου έως το τέλος Οκτωβρίου να 

αποδεσμευθεί η υποδόση των 800 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό το 30% αφορούσε 

επιστροφές φόρων από την ΑΑΔΕ προς τους ιδιώτες, δηλαδή ποσό ύψους 360 εκατ. ευρώ.  

«Ενημέρωση σχετικά με κρούσματα παραπλάνησης ελληνικών επιχειρήσεων  

από γερμανική εταιρεία»  

Κατόπιν σχετικού ενημερωτικού εγγράφου του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, 

προς αποφυγή νέων κρουσμάτων, ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι ήδη αρκετές 

ελληνικές εταιρείες έχουν πέσει θύματα παραπλάνησης της εταιρείας DAD-

DeutsherAdressdienstGmbH (με έδρα το Αμβούργο). 

Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρεία διαφημίζει υποτιθέμενη υπηρεσία καταχώρησης 

(συμπλήρωση ή διόρθωση) εταιρικών στοιχείων σε ένα παραπλανητικό «Ευρωπαϊκό 

Επιχειρηματικό Αριθμό» (“EuropeanBusinessNumber”). Η συμπλήρωση στοιχείων και η 

αποστολή εντύπου εκλαμβάνεται ως δεσμευτικό «συμβόλαιο» διάρκειας τριών (3) ετών, με 

τη χρέωση των «διαφημιστικών υπηρεσιών» να ανέρχεται σε 771€ ετησίως. 

Επισημαίνεται ότι η «βασική εγγραφή» προσφέρεται χωρίς χρέωση (http://www.e-b-

n.eu/entry.php).  

 

 

Κυρώσεις , ύψους 277.500 Ευρώ, για 25 περιπτώσεις αδήλωτης υπερωριακής 

εργασίας. 

Σημαντικές παραβάσεις που αφορούσαν τα χρονικά όρια εργασίας εντοπίστηκαν, ύστερα 

από επιτόπιο έλεγχο Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), στο 

πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιηθήκαν το προηγούμενο διάστημα για την καταπολέμηση 

της υποδηλωμένης εργασίας.  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι έλεγχοι διεξήχθησαν σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής ελεγκτικών και 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και στον ασφαλιστικό κλάδο. Επιβλήθηκαν 

κυρώσεις, συνολικού ύψους 277.500 ευρώ, για 25 περιπτώσεις αδήλωτης υπερωριακής 

εργασίας. 

 

 

http://www.e-b-n.eu/entry.php
http://www.e-b-n.eu/entry.php


Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Στα 5 Δις. Το «ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΦΠΑ» στην Ελλάδα. 

Στα 5 δισ. ευρώ ανήλθε το συνολικό εκτιμώμενο ποσό των διαφυγόντων εσόδων από τον 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στην Ελλάδα το 2015, σύμφωνα με μελέτη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, το 2015, το ελληνικό πραγματικό 

ΑΕΠ συνέχισε τη συρρίκνωσή του σχεδόν κατά 10% από το 2011. Ως μέτρο ενίσχυσης των 

εσόδων τον Ιούλιο του 2015, αυξήθηκαν διάφοροι συντελεστές ΦΠΑ, με αποτέλεσμα 

πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση ύψους 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, τα πραγματικά έσοδα 

αυξήθηκαν μόνο κατά 200 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το χάσμα ΦΠΑ αυξήθηκε κατά τρεις 

ποσοστιαίες μονάδες, από 25 σε 28,3%,  το τρίτο μεγαλύτερο στην ΕΕ, μετά τη Ρουμανία 

(37,2%) και τη Σλοβακία (29,4%). 

 

 

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην παραοικονομία. 

Η σκιώδης οικονομία της Ελλάδας υπερβαίνει το ένα πέμπτο του συνολικού ΑΕΠ της 

χώρας. Η Ελλάδα λαμβάνει τη θλιβερή πρωτιά της κατάταξης στην έρευνα του Ινστιτούτου 

Εφαρμοσμένων Οικονομικών Ερευνών του γερμανικού πανεπιστημίου του Τίμπινγκεν. H 

Ιταλία δεν απέχει πολύ. Η Ελλάδα έχει ποσοστό 21,5% επί του ΑΕΠ στη σκιώδη 

οικονομία,  ενώ ακολουθούν η Ιταλία με 19,8%, η Ισπανία με 17,2%, η Νορβηγία με 12,2% 

και η Γερμανία με 10,4%. Η σκιώδης οικονομία είναι η συνολική αξία των συναλλαγών από 

επιχειρήσεις και ιδιώτες  εκτός των επίσημων βιβλίων . Με άλλα λόγια, συναλλαγές με 

μετρητά για να αποφευχθεί η επιβολή φόρου και χωρίς να ακολουθηθούν οι συνήθεις 

επιχειρηματικές πρακτικές. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) σε έρευνά του για το 

Παράνομο Εμπόριο το 2012-2014 εκτίμησε ότι η παγκόσμια σκιώδης οικονομία ανέρχεται σε 

650 δισ. δολάρια. Ενώ είναι δύσκολο να βεβαιωθεί κανείς για το πόσες επιχειρήσεις 

παρακάμπτουν τις ρυθμιστικές αρχές, η έρευνα του WEF από το 2015 προβλέπει ότι η 

παγκόσμια οικονομία  παραχάραξης μόνο θα μπορούσε να ανέλθει στα 1,77 τρισ. δολάρια 

κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. 

 

 

ΞΕΕ: Στο 18,63% ανέρχεται η συμβολή του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία. 

Στο 18,63% ανέρχεται η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία σύμφωνα με 

έρευνα που έγινε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου με τίτλο «Η φοροδοτική 

δυνατότητα των ξενοδοχείων και δυνατότητα αξιοποίησης της οικονομίας του διαμοιρασμού 

για την φορολογική εξομάλυνση του κλάδου». Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016 τα 

ξενοδοχεία συνεισφέρουν περίπου το 10% του ΑΕΠ και το 6,5% της απασχόλησης στη 

χώρα. Παραμένοντας στη μελέτη, τονίζεται ότι o κοινός τρόπος φορολόγησης των 

ξενοδοχείων και των καταλυμάτων οικονομίας διαμοιρασμού (πχ καταλύματα στο Airbnb) 

δύναται να δημιουργήσει εισροή εσόδων για το δημόσιο κατ΄ ελάχιστον 341 εκατ. ευρώ 

ετησίως, κάτι που σήμερα δεν γίνεται λόγω της φοροδιαφυγής, όπως χαρακτηριστικά 

τονίζεται 

 

 

Φοροδιαφυγή: Αρχίζει η εφαρμογή αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.  

Ο κατάλογος των χωρών με τις οποίες θα γίνεται αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 

χρηματοοικονομικών λογαριασμών (καταθέσεων κ.ά.) προβλέπεται στην απόφαση που 

υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος και η υφυπουργός Οικονομικών κ. 

Παπανάτσιου. Όπως αναφέρεται, «πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της 

πληροφόρησης στην κίνηση λογαριασμών Ελλήνων φορολογούμενων στο εξωτερικό, το 

οποίο θα ενισχύει την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού για την περιστολή της 

φοροδιαφυγής». 

 

Υπερδιπλασιαστήκαν οι πληρωμές με κάρτες το 2016. 

Υπερδιπλασιασμό κατά 108,8% παρουσίασε το 2016 ο αριθμός των πληρωμών στη χώρα 

μας που έγινε με κάρτες, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ποσοστό ανόδου μεταξύ των χωρών 



της ΕΕ. Η τάση αυτή, που καταγράφεται και επίσημα στα στοιχεία της ΕΚΤ για την 

προηγούμενη χρονιά, συνεχίζεται και το 2017, μετά τη διασύνδεση του αφορολογήτου με τη 

χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών και την υποχρεωτική τοποθέτηση τερματικών POS από 

το σύνολο των εμπόρων και των επαγγελματιών. Ωστόσο, η αξία των συναλλαγών με κάρτες 

στη χώρα μας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι μόλις 8,8%, έναντι 14,3% στην Ευρωζώνη και 

19,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΤτΕ: Μεγαλύτερη του στόχου η μείωση των κόκκινων δανείων το Α΄6μηνο. 

Μεγαλύτερη του στόχου ήταν η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων των 

τραπεζών στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η 

Τράπεζα της Ελλάδος, τον Ιούνιο του 2017 τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) 

αγγίζουν τα 101,8 δισ. ευρώ ή 1,6 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό - στόχο που ήταν 

103,4 δισ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα αφορούν τα κόκκινα 

δάνεια (δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών), καθώς και εκείνα που κρίνονται 

αβέβαιης είσπραξης. 

 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Στο 21,1% υποχώρησε η ανεργία στο Β’ Τρίμηνο του 2017. 

Στο 21,1% υποχώρησε η ανεργία στο β' τρίμηνο 2017 από 23,3% στο α' τρίμηνο του ίδιου 

έτους, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Αναλυτικότερα, κατά το β΄ τρίμηνο του 2017, ο αριθμός των 

απασχολούμενων ανήλθε σε 3.791.408 άτομα και των ανέργων σε 1.016.571 άτομα. Το 

ποσοστό ανεργίας ήταν 21,1%, έναντι 23,3% του προηγούμενου τριμήνου (α΄ τρίμηνο του 

2017) και 23,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους (β΄ τρίμηνο 2016). Η 

απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,6%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και κατά 2,4%, σε 

σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους.. 

 

 

ΕΡΓΑΝΗ: Πλήρης η επικράτηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης.  

Η πλήρης κυριαρχία των ελαστικών μορφών απασχόλησης στις νέες προσλήψεις, δηλαδή 

στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, έναντι των θέσεων πλήρους απασχόλησης, το 

αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων και αποχωρήσεων κατά το μήνα Αύγουστο και 

η θετική ροή θέσεων για το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου, αποτελούν τα βασικά στοιχεία 

που κατέγραψε το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την περίοδο αυτή.  Αθροιστικά για 

την περίοδο Ιανουάριος– Αύγουστος 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 

1.588.065 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.339.322, εκ των οποίων οι 

687.546 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου και οι 651.776 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι το ισοζύγιο 

των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους 2017 είναι θετικό και 

διαμορφώνεται στις 248.743 νέες θέσεις εργασίας. Η επίδοση αυτή είναι η υψηλότερη από το 

2001 και εντεύθεν.  

 

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,6% του γενικού δεκτή κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο.  

Αύξηση 8,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο 

εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 

Ιουλίου 2016, έναντι μείωσης 7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 με 

το 2015. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του τζίρου στην εγχώρια βιομηχανία προήλθε 

από την αύξηση κατά 28% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων, κατά 8,3% του 

δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών. 

 

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,3% σημείωσε η δύναμη του Ελληνικού εμπορικού στάλου τον 

Ιούλιο.  

Αύξηση 1,3% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και 

άνω) τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Ιουλίου 2016, έναντι 

μείωσης κατά 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 προς το 2015 και 

πλέον αριθμεί 1.862 πλοία. Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του 



ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 44.832.968 κόρους και 

παρουσίασε αύξηση 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2016, 

έναντι μείωσης 1,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 προς το 2015. 

 

 

Γάλα και κρέας με "Ονοματεπώνυμο" φέρνει σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

Θέματα που αφορούν την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης του γάλακτος και του 

γάλακτος ως συστατικού γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και του κρέατος, ρυθμίζει 

μεταξύ άλλων σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που 

κατατέθηκε στη Βουλή, με τον τίτλο «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων 

αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». Με το σχέδιο νόμου καθίσταται υποχρεωτική η 

επισήμανση προέλευσης του γάλακτος καθώς και του γάλακτος ως συστατικού στα 

γαλακτοκομικά προϊόντα και ορίζονται κατά περίπτωση οι σχετικές ενδείξεις. Επίσης, 

καθίσταται υποχρεωτική και για τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 

έχουν τμήμα κρεοπωλείου η επισήμανση πληροφοριών για την καταγωγή-προέλευση και το 

βάρος του πωλούμενου κρέατος, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στα εκδοθέντα, μέσω 

του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, παραστατικά. 

 

ΣΕΒ: Η έλλειψη υποδομών και κινήτρων εμποδίζει τη μη εγκατάσταση των 

μεταποιητικών επιχειρήσεων σε οργανωμένα βιομηχανικά πάρκα. 

Λιγότερο από το 13% των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας είναι εγκατεστημένες σε 

οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η 

ένταξη επιχειρήσεων σε αυτά. Οι βασικές αιτίες είναι η έλλειψη υποδομών και κινήτρων αλλά 

και η νομοθεσία που επέτρεπε (αν όχι ενθάρρυνε) την εκτός σχεδίου δόμηση. Αυτά 

προκύπτουν από μελέτη του ΣΕΒ, σύμφωνα με την οποία τα επιχειρηματικά πάρκα 

αποτελούν «κλειδί» για τη βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας και την προσέλκυση 

επενδύσεων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στη χώρα μας λειτουργούν 53 

οργανωμένες περιοχές έκτασης σχεδόν 68 χιλ. στρεμμάτων και περισσότερες από 70 

«'Ατυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις» με συνολική έκταση άνω των 60.000 στρεμμάτων και 

αριθμό εγκατεστημένων επιχειρήσεων άνω των 3.000. 

 

Σε λειτουργιά ο επίσημος ιστοτοπος της κυβέρνησης.  

Τέθηκε σε λειτουργία ο επίσημος ενημερωτικός ιστότοπος σχετικά με το έργο και τη 

δραστηριότητα της ελληνικής κυβέρνησης, ο οποίος είναι ήδη δημόσια προσβάσιμος στη 

διεύθυνση http://government.gov.gr. Στον ιστότοπο υπάρχουν ομιλίες, δηλώσεις, 

συνεντεύξεις υπουργών, ανακοινώσεις, δελτία Τύπου και ενημερώσεις υπουργείων για 

διάφορα ζητήματα. Οι πολίτες μπορούν να κάνουν πλοήγηση σε 7 Κατηγορίες 

(Επικαιρότητα, Έργο, Τεκμηρίωση, Infogov, Εκπρόσωπος, Πρωθυπουργός, Κυβέρνηση) και 

σε 9 θεματικές ενότητες (Ανάπτυξη και Οικονομία, Εργασία Ασφάλιση Αλληλεγγύη, Παιδεία, 

Υγεία, Περιβάλλον και Ενέργεια, Αγροτική Ανάπτυξη, Δημόσια Διοίκηση και Δικαιοσύνη, 

Πολιτισμός και Αθλητισμός, Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα). Επίσης, να πληροφορηθούν για 

τα προγράμματα του πρωθυπουργού και υπουργών, τα χαρτοφυλάκια της κυβέρνησης να 

συνδεθούν με χρήσιμους ιστοτόπους και να δουν τον απολογισμό του έργου της κυβέρνησης 

2015-2016. 

 

 

Enterprise Greece, Επιχειρηματική αποστολή του κλάδου Τροφίμων και Ποτών στο 

Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και τη Σόφια, 20-24/11/2017 

Ο οργανισμός  Enterprise Greece στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των 

Ελληνικών επιχειρήσεων και της αύξησης των Ελληνικών εξαγωγών, προγραμματίζει τη 

διοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής στη Σερβία, Ρουμανία και Βουλγαρία, προκειμένου  

ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου Τροφίμων και Ποτών να έλθουν σε επαφή με 

http://acci.us6.list-manage.com/track/click?u=bb23bfc84dcfbff39488cdb9b&id=88e288b94c&e=e9fb46cdf6


αγοραστές των προαναφερόμενων χωρών. Η επιχειρηματική αποστολή θα λάβει χώρα 20-

24 Νοεμβρίου 2017.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα  Φωτεινή Νάκου (210 

3355727, f.nakou@enterprisegreece.gov.gr )  
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Η 4η Διεθνής Έκθεση τουρισμού GREEK TOURISM EXPO '17 θα διοργανωθεί 

8 - 10 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Expo και σας καλούμε να συμμετέχετε και εσείς 

στην μεγαλύτερη επαγγελματική συνάντηση τουρισμού στην Αθήνα. 

  
  

  
  

  

Στην έκθεση θα συμμετέχουν: 

  
  



  
  

  

 Περιφέρειες, Δήμοι, Εταιρείες και επαγγελματίες του τουρισμού όλων των 

κατηγοριών,  και θα προβάλλουν, σε κάθε κλάδο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

παρέχουν καθώς και 

 Διεθνείς εταιρείες τουρισμού από πολλές χώρες. 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

 

 
 

   

 

 

 

Διεθνής έκθεση 

Climatherm – Energy 

22 έως 25 Φεβρουαρίου 2018 

Athens Metropolitan Expo 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Διεθνής Μεσογειακή Έκθεση Τουρισμού - MITE τις 19 – 22 Οκτωβρίου 2017, στο 

ανανεωμένο Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας. 

 

Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΕ – Mediterranean International Tourism Exhibition, που 

θα πραγματοποιηθεί στις 19 – 22 Οκτωβρίου 2017, στο ανανεωμένο Εκθεσιακό Κέντρο MEC 

Παιανίας και είναι μία Έκθεση  η οποία αφορά άμεσα το Επιμελητήριο σας. 

Συνδέει τη δραστηριότητα των μελών σας με την “Τουριστική βιομηχανία” η οποία, όπως 

γνωρίζετε συνδέεται  με όλους τους κλάδους και τις πτυχές της οικονομίας. 

Η ΜΙΤΕ διοργανώνεται υπό την Αιγίδα όλων των σημαντικών Τουριστικών και Οικονομικών 

θεσμικών φορέων της χώρας. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών της περιοχής σας 

και η ανάδειξη  του ρόλου του Επιμελητηρίου σας, στη ΜΙΤΕ, την οποία θα επισκεφθούν 

30.000 εμπορικοί επισκέπτες και κοινό, 250 επιλεγμένοι buyers και εταιρίες από τη διεθνή 

αγορά και θα πραγματοποιηθούν περισσότερα από 10.000 επαγγελματικά  ραντεβού. 

Θα διαμορφωθούν ειδικοί χώροι αποκλειστικά για τα τοπικά προϊόντα, την οινοποιία, τη 

ζυθοποιία, τη γαστρονομία κ.ά. 

 Επίσης, στο χώρο της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ειδικά Συνέδρια,  με σημαντικούς 

διεθνείς ομιλητές στα οποία μπορείτε να συμμετέχετε και να συμβάλλετε. Τα Θέματα των 

Συνεδρίων είναι: 

-   Βιώσιμος Τουρισμός και Ανάπτυξη  -  Τεχνολογία και Προτιμήσεις  -  Δρόμοι του Κρασιού 

και Γευσιγμωσία  



-  Διασύνδεση Αγροδιατροφής και Βιομηχανίας με τον Τουρισμό  -  ΚΟΙΝΣΕΠ Ρόλος και 

Προκλήσεις , 

-   Σημαντικός Ρόλος των Τουριστικών Γραφείων στην Ανάπτυξη της Ποιότητας στον 

Τουρισμό  

-  Βασικός Ρόλος των Τουριστικών Καταλυμάτων στον Τουρισμό , 

-  Προσκυνηματικός Τουρισμός - , Νησιωτικότητα και Κρουαζιέρα  -    Θεματικές Διαδρομές 

365 ημέρες Τουρισμός          

-  Δυνατότητες και Προοπτικές των Ορεινών Όγκων -  Ιατρικός Τουρισμός Μοχλός 

Ανάπτυξης Προκλήσεις ,         

-  Μ.Μ.Ε. και Τουρισμός . 

Θα είναι τιμή μας η παρουσία του Επιμελητηρίου σας στην Έκθεση, της οποίας την επιτυχία 

εξασφαλίζουν, επίσης,  η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών, οι προκαθορισμένες 

σημαντικές συναντήσεις των μελών σας  με κορυφαίους αγοραστές και tour operators από τη 

διεθνή αγορά και η άρτια, λειτουργικά και αισθητικά,  παρουσία των περιπτέρων.  

Προορισμοί, αγορές, τάσεις, καινοτομίες, σύγχρονα εργαλεία, υπηρεσίες online, ημερίδες, 

συναντήσεις Β2Β, όλα προσαρμοσμένα στις νέες απαιτήσεις και ευκαιρίες της διεθνούς 

αγοράς. 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τεχνική και οικονομική πρόταση για 

την συμμετοχή σας στην παραπάνω διοργάνωση. 

 Με εκτίμηση 

Για το τμήμα Marketing της ΜΙΤΕ 

Γιάννης Γούμενος 

κιν. 6980131235        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

15η Έμπορο-βιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το website μας 

www.karditsaexpo.gr ή και τη σελίδα μας στο Facebook "15η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση 

Καρδίτσας". 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karditsaexpo.gr/


 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network  

 

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας  

http://ec.europa.eu/enterprise/  

  

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 

http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm  

  

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ  

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/  

  

Επιτροπή των Περιφερειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Δοκιμαστική ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp 

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ε.Κ.Τ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

www.infosoc.gr 

 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

www.ependyseis.gr 

 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://ec.europa.eu/enterprise/
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/
http://eesc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp
http://www.ekt.gr/diglib
http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.infosoc.gr/
http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.epimetol.gr/
http://www.etakcci.gr/


 

 

Σύμβουλος 
Πληροφόρη
σης & 
Βάσεων 
Δεδομένων: 

Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Δημόσιες 
Σχέσεις:  Κος Ρόμπολας Γεώργιος 

Οικονομικά:  Κος Αγγέλης Γεώργιος 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Τηλέφωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26410 22590 

Ταχυδρομικ
ή 
Διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο "enterprise europe", ANTENNA  
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκτρονικ
ές 
Διευθύνσεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιστοσελίδα: 

http://www.enterprise-hellas.gr/ 

http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?categoryid=5116&context=103&globali
d=23900&articleid=7135  
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